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Lineer ve Non Lineer Analiz, Stiffness (Rijitlik) Kavramı 
 

NonLineer Analize geçmeden önce sınır şartların ve malzeme özelliklerinin doğru bir şekilde girilebilmesi için, Neyi 

aradığımıza ve neye bakacağımıza dair analiz kriterini yapmamız gerekiyor. Sonlu Elemanlarında analizin 

gerçekleştrilmesinden daha önemli olan sonuçların güvenirliğinin sağlanması ve doğrulanmasıdır.  

Bu amaçla önce LİNEER ve NONLİNEER analizleri bir tanıyalım.  

Bir malzemeye uygulanan kuvvetin o malzedemede meydana getireceği iç yerdeğişimleri (strain-gerinim) 

malzemenin RİJİTLİK (K) (stiffness) özelliklerine bağlıdır. Bunu [F] = [K] * [U] formülü ile gösterebiliriz. Burada [K] 

rijitlik matrisi Lineer çözümlerde program içerisinde değişmez sabit kalır. Dolıyısı ile bir kez yüklendiğinde o 

yükleme sona kadar gider. NonLineer analizlerde ise [K] rijitlik matrisi değişir ve bu değişimi yakalamak için adım 

adım çözüm yapılır.  

[K] rijitlik matrisini değiştiren iki unsur vardır. Birincisi malzemenin özelikleri, diğeri Geometrinin özellikleridir. K 

katsayısı bir yayın k katsayısı ile aynı anlamdadır. Yani bir yayın esnekliğine yada esnemezliğine benzetebiliriz. Bu 

özellik hem yayın malzemesine hemde şekline bağlı bir özelliktir.  

 

Malzeme özelliklerine bağlı olarak K nın değişimi çekme diyağramından anlaşılır. Aşağıdakine benzer bir grafikte 

malzeme özellikleri Mavi bölgede Lineer bir davranış gösterirken, Kırmızı bölgelerde NonLineer bir davranış 

gösterir. Elastisite modülü E diye tarif ettiğimiz malzeme özelliği aslında Lineer bölgede malzemenin sabit bir 

özelliğidir. Bu özelliği NonLineer davranışların olduğu kısımlarda kullanmak imkansızdır. Bu yüzden NonLineer 

davranışa yönelik bir inceelemede sabir bir Elastiside modülü girerek inceleme yapılamaz, davranışın bir grafiğinin 

olması gerekir.  
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Çelik ve Alüminyum gibi malzemeler Akma noktasının altındaki zorlanmalarda Elastisite modülü ile analiz 

edildiğinde doğru sonuçlar verecektir ve Lineer analiz yapılabilir. Eğer Lineer analizle akma noktasının üzerindeki 

zorlanmalarda analiz yapılırsa bu bölgelerde sonuçlar yanlış olacaktır.  

 

Geometrinin değişimine bağlı olarak bir malzemenin Stiffness (rijitlik) özelliğinin değişimini aşağıdaki Ankastre kiriş 

ile tarif edebiiriz. Düşük şekil değişimlerinde malzemelerin boy ve kesitlerinde fazla değişme olmadığı zaman rijitlik 

ona bağlı olarak sabit kaldığı kabul edilir. Bu durumda düşük şekil değişimlerinde malzemeler Lineer analize tabii 

tutulur.  

Eğer malzeme yük altında aşırı şekil değiştiriyorsa bu durumda K yine değişecektir. Malzemenin şekil değişimi aşırı 

yük nedeniyle olmayabilir. Zaten akmanın üzerinde bir zorlanmaya tabi ise o zaman K değişmiş olacaktır. Fakat 

düşük yüklerde de şekillin aşırı bozulması nedeniyle K değişebilir. Örneğin çelik bir malzemedir, yük de düşüktür 

fakat bu malzeme çok ince bir saç olabilir. Yük altında aşırı yaylanacağından her ne kadar akma bölgesini geçmese 

de yine rijitlik özelliğini kaybedecektir ve NonLineer analizin yapılmasını zorunlu kılar.  

 

Bu anlatılanlardan K rijitlik ile Elastisite modülü ve şekli gösteren Kesit ve Boy arasında aşağıdaki bağıntının olduğu 

bulunabilir. Bu formül genel bir bakış açısını gösterir. Böyle bir ankastre kirişte kesitin Alan atalet momentleri işin 

içine girer ve kirişin esnemezliğini değiştirir. Benzer şekilde aşağıdaki formülde döndürme etkisi uygulandığında 

ortaya çıkan formül olacaktır. Bu durumda da J ile gösterilen ve kesitin Polar atalet momentleri devreye girecektir. 

Buradaki G kayma modülüdür. Nasıl ki E çekme grafiğinden bulunuyor ise kayma modülü de malzemeyi 

döndürmeye zorlayarak elde edilen grafiklerden çıkarılır. Her ikisi de malzemenin bir özelliğidir.  

                                            

Buraya kadar NonLineer analizi gerektiren iki durumdan bahsedildi. Bir üçüncü durum daha vardır. Bu da analiz 

süresince parçanın yer değişimleri belli bir zaman sonra bir yüzeye temas ediyorsa yine NonLineer analize ihtiyaç 

olur. Örneğin aşağıdaki analiz parçasında kiriş eğilip alttaki desteğe temas durumu var ise bu durum Lineer analizle 

yakalanamaz. NonLineer analizin yapılmasını gerekli kılar.  
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Buraya kadar anlatılanlar baktığımızda Parçamızda NonLineer analizi gerektirecek tek durumun Akmanın 

üzerindeki yüklerde gerilme dağılımlarını doğru bir şekilde görmek olacaktır. Böyle bir analizi yapabilmek için elde 

bulunması gereken ön önemli veri malzemenin çekme diyağramının olmasıdır.  

Malzemenin (Etial-160) daha önceki analizlerde eşdeğer isimleri aşağıdaki şekilde gösterilmişti. Bu malzemeye ait 

en yakın özellikler ise Akma için 140 MPa, Çekme Mukavemeti için 240 MPa bulunmuştu.  

 

 

Farklı Al malzemelerin grafikleri incelenmiştri. Bunlar aşağıda verilmiştri.  

https://www.researchgate.net/figure/Material-
stress-strain-curves-for-aluminium-alloys-5083-
H116-and-6082-T6-in-the-
parent_fig2_233118591 
 

https://www.researchgate.net/figure/Engineering-
stress-strain-curves-of-aluminium-and-steel-
material_fig1_259177104 

  

 

https://www.researchgate.net/figure/Stress-strain-curves-of-the-deposited-aluminium-AA5356-and-
of-the-aluminium-AA5754-H111_fig3_318736484  

https://www.researchgate.net/figure/Material-stress-strain-curves-for-aluminium-alloys-5083-H116-and-6082-T6-in-the-parent_fig2_233118591
https://www.researchgate.net/figure/Material-stress-strain-curves-for-aluminium-alloys-5083-H116-and-6082-T6-in-the-parent_fig2_233118591
https://www.researchgate.net/figure/Material-stress-strain-curves-for-aluminium-alloys-5083-H116-and-6082-T6-in-the-parent_fig2_233118591
https://www.researchgate.net/figure/Material-stress-strain-curves-for-aluminium-alloys-5083-H116-and-6082-T6-in-the-parent_fig2_233118591
https://www.researchgate.net/figure/Engineering-stress-strain-curves-of-aluminium-and-steel-material_fig1_259177104
https://www.researchgate.net/figure/Engineering-stress-strain-curves-of-aluminium-and-steel-material_fig1_259177104
https://www.researchgate.net/figure/Engineering-stress-strain-curves-of-aluminium-and-steel-material_fig1_259177104
https://www.researchgate.net/figure/Stress-strain-curves-of-the-deposited-aluminium-AA5356-and-of-the-aluminium-AA5754-H111_fig3_318736484
https://www.researchgate.net/figure/Stress-strain-curves-of-the-deposited-aluminium-AA5356-and-of-the-aluminium-AA5754-H111_fig3_318736484
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Bu grafikler incelendiğinde akma noktası belli bir şekilde keskin olarak ortaya çıkmaktadır.Bu durumda elimizde 

malzemenin akma noktası ve Çekme noktası (en üst tepe) var olduğuna göre grafik bu şekillere benzetilerek 

çizilebilir. Bu nedenle yukarıdaki grafiklerden ikinci üzerinden yapay bir grafik oluşturulmuştur ve aşağıda 

gösterildiği şekilde programa girilmiştir .  

 

Burada en önemli husus 0-140 MPa arasındaki grafiğin çizimidir. Bu kısmı belirlemek için Elastisite modülü 

kullanılmıştır. Elastisite modülünden bu kısmın eğim açısı yada Strain değeri bulunabilir. Bunu hesaplarsak;  

 

Buna göre başlangıç gerinim (strain) değerini 0.0019178 olarak bulmuş oluruz. Birimsiz bir sayıdır. Uzamanın boya 

oranını gösterir. Bu değerlere göre oluşturulan grafik programa girildiğinde aşağıdaki sonuç elde edilmiştir. 

Program 0 ile akma noktası arasını istememiştir. Bu kısma ait bilgiyi kendisi Lineer olarak otomatik almaktadır.  
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Kuvvetler parçanın uç kısmında 4 mm çapında bir  daire üzerine uygulanmıştır. Parça sabitlenirken vida deliklerinin 

içinden ve alt yüzeyinden sabitlenmiştir. Malzeme Etial-160 olarak belirlenmiştir. S-S grafiği (stress-strain) 

yukarıdaki şekilde girilmiştir. Kuvvetler ilk denemede 100 N olarak P02 noktasından girilmiş ve Statik durumla 

karşılaştırması yapılmıştır. Daha sonraki analizlerde P02 ve P04 noktalarından isterlerde belirtildiği şekilde 270 N 

olarak girilmiştir.  

 

Mesh yapısı aşağıdaki şekildedir.  

 

Analizde süre 1 saniye olarak belirlenmiş ve yükleme lineer (doğrusal) şekilde artırılmıştır. Çözüm adımı 13 adet 

olmuştur. Çözüm metodunu ve aralıkları program kendisi belirlemiştir.  



 

6 

 

  


